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Tomáš Peráček rodený Peráček, JUDr., PhDr., PhD.

Dátum a miesto narodenia

04. 09. 1979 v Bratislave

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický
rast

2001 až 2006 denné magisterské štúdium - Univerzita
Komenského v Bratislave Právnická fakulta, odbor
právo, udelený akademický titul Mgr.
2007 až 2012
denné doktorandské štúdium Univerzita Komenského v Bratislava Právnická fakulta,
odbor 3.4.2 Teória a dejiny štátu a práva, udelený
akademický titul PhD.
2007 – rigorózna skúška - Univerzita Komenského
v Bratislava Právnická fakulta, udelený titul JUDr.
2015 - rigorózna skúška - Univerzita Komenského
v Bratislave
Fakulta
managementu,
udelený
akademický titul PhDr.

Ďalšie vzdelávanie

2009 – advokátska skúška s hodnotením „prospel

Priebeh zamestnaní

1999 až 2009 – advokátska kancelária JUDr. Mária
Peráčková, asistent, advokátsky koncipient,
2010 až 2014 – advokát
2011 až súčasnosť – odborný asistent na Katedre
informačných systémov Fakulty managementu UK
v Bratislave
2014 až súčasnosť - externý vysokoškolský učiteľ na
Katedre teórie práva a sociálnych vied Fakulty práva
Janka Jesenského Vysoká škola Danubius v
Sládkovičove

Priebeh pedagogickej činnosti
(pracovisko/predmety)

2011 až súčasnosť – Katedra informačných systémov
FM UK v Bratislave,
1. vedenie seminárov a prednášok z predmetov
Obchodné právo 1 a Obchodné právo 2,
2. vedenie seminárov z predmetov : Právo
cenných papierov, Pracovné právo,
3. vedenie
záverečných
bakalárskych
a diplomových prác
2014 až 2015 - Katedra teórie práva a sociálnych vied
FPJJ VSD v Sládkovičove
1. vedenie seminárov a prednášok z predmetov
Právna
a politická
filozofia,
Teórie
spravodlivosti 20. Storočia
2. oponent v odborovej komisii 3.4.10 obchodné
a finančné právo pri Fakulte práva Janka
Jesenského
Vysokej
školy
Danubius
v Sládkovičove

Odborné zameranie

Obchodné právo (právna
a riadenia podnikov)

výborne“

stránka

podnikania

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské 2. Vysokoškolské učebnice:
hárky) a kategórie evidencie (napr. AAB, podľa a) Cenné papiere (vybrané problémy), ACB, 1.
vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z.)
vydanie, UK v BA, 2013, 134 s. 6AH
1. monografia
b) Cenné papiere (vybrané problémy), ACB, 2.
2. učebnica
Doplnené a prepracované vydanie, UK v BA,
3. skriptá
2015, 131. s, 6 AH
c) Obchodné právo pre manažérov ( Právne
postavenie podnikateľa podľa Obchodného
zákonníka, obchodné spoločnosti a družstvo),
ACB, 2. doplnené a prepracované vydanie, UK
v BA, 2015 170 s., v spoluautorstve 4AH
d) Obchodné právo pre manažérov ( Obchodné
záväzkové vzťahy ), ACB, 2. doplnené
a prepracované vydanie, UK v BA, 2015 168 s.
v spoluautorstve 4AH
e) Pracovné právo pre manažérov, ACB, 1. Vydanie,
UK v BA, 2013, v spoluautorstve 226 s., 4AH
f) Pracovné právo pre manažérov, ACB, 2..
doplnené a prepracované vydanie, UK v BA,
2015, 171 s. v spoluautorstve 4AH
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